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Kroon-Oil Quick Start

Descrição

Quick Start ajuda-o quando os motores a gasolina e a diesel não arrancam de forma habitual. Quando usado, o produto forma uma 
mistura de ar/combustível homogénea e combustível que lhe permite uma fácil ignição. O motor de combustão continua em seguida a 
funcionar por si próprio. O produto baseia-se numa matéria-prima muito volátil e de fácil ignição, contendo vários agentes lubrificantes 
modernos. Esta fórmula oferece ao Quick Start estas propriedades:

Excelente evaporação, ainda que às temperaturas extremamente baixas de inverno
Excelentes propriedades de ignição da mistura combustível
Apenas é necessária uma pequena quantidade de energia de ignição para inflamar a mistura
Assegura que os resíduos das componentes lubrificantes do combustível utilizado são capturados

Aplicação

Aplicação rápida. Motores a gasolina:

Não o asfixie nem permita a entrada de gasolina dos carburadores / filtro de ar
Pulverize Quick Start na entrada de ar durante 2 a 4 segundos: a ignição do veículo não pode ser ligada e o motor não deverá 
estar ligado Motores a diesel ou a gasolina:
Não utilize em velas incandescentes
Pulverize Quick Start na entrada de ar durante 3 a 4 segundos:
Então arranque o motor como normalmente sem pré-aquecer

Embalagens disponíveis

39009
Aerossol de 400 ml

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.
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